
 

 

 

W dniach 7 W dniach 7 W dniach 7 W dniach 7 –––– 9 wrz 9 wrz 9 wrz 9 września eśnia eśnia eśnia 2012 r. w Cedzynie k/Kielc odbyła się 2012 r. w Cedzynie k/Kielc odbyła się 2012 r. w Cedzynie k/Kielc odbyła się 2012 r. w Cedzynie k/Kielc odbyła się 
VIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów SądowychVIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów SądowychVIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów SądowychVIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych, w której wzięło , w której wzięło , w której wzięło , w której wzięło 
udział udział udział udział     110 kuratorów z 45 sądów rejonowych. Na biesiadzie 110 kuratorów z 45 sądów rejonowych. Na biesiadzie 110 kuratorów z 45 sądów rejonowych. Na biesiadzie 110 kuratorów z 45 sądów rejonowych. Na biesiadzie 
miałyśmy przyjemność goścmiałyśmy przyjemność goścmiałyśmy przyjemność goścmiałyśmy przyjemność gościć Panią Agnieszkę Smerdzyńską ić Panią Agnieszkę Smerdzyńską ić Panią Agnieszkę Smerdzyńską ić Panią Agnieszkę Smerdzyńską ----    
Wiceprezes Sądu Rejonowego w KiWiceprezes Sądu Rejonowego w KiWiceprezes Sądu Rejonowego w KiWiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach orelcach orelcach orelcach oraz Pana Andrzeja az Pana Andrzeja az Pana Andrzeja az Pana Andrzeja 
Martuszewicza Martuszewicza Martuszewicza Martuszewicza ---- Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Swoją  Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Swoją  Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Swoją  Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas równobecnością zaszczyciły nas równobecnością zaszczyciły nas równobecnością zaszczyciły nas również Pani Elżbieta Lewandowska ież Pani Elżbieta Lewandowska ież Pani Elżbieta Lewandowska ież Pani Elżbieta Lewandowska ----    
Kurator Kurator Kurator Kurator OkrOkrOkrOkręgowy i Pani Bożena Kępkowską ęgowy i Pani Bożena Kępkowską ęgowy i Pani Bożena Kępkowską ęgowy i Pani Bożena Kępkowską ----    Zastępca Kuratora Zastępca Kuratora Zastępca Kuratora Zastępca Kuratora 
Okręgowego. Okręgowego. Okręgowego. Okręgowego.     

    

    

    

    

    

A było tak:A było tak:A było tak:A było tak:    

    

    

    



Pozowaliśmy do wPozowaliśmy do wPozowaliśmy do wPozowaliśmy do wspólnej spólnej spólnej spólnej 
fotografiifotografiifotografiifotografii

    

Zdobyliśmy Łysicę Zdobyliśmy Łysicę Zdobyliśmy Łysicę Zdobyliśmy Łysicę –––– najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich    

    



Miejscowe czarownice przyrządziły gościom czarcią nalewkęMiejscowe czarownice przyrządziły gościom czarcią nalewkęMiejscowe czarownice przyrządziły gościom czarcią nalewkęMiejscowe czarownice przyrządziły gościom czarcią nalewkę    

    

… i rozpoczął się … i rozpoczął się … i rozpoczął się … i rozpoczął się 
sabatsabatsabatsabat

    



    

    

    

    



    

Następnego dnia weszliśmy na Święty Krzyż Następnego dnia weszliśmy na Święty Krzyż Następnego dnia weszliśmy na Święty Krzyż Następnego dnia weszliśmy na Święty Krzyż     

    



i podziwialiśmy gołoborzei podziwialiśmy gołoborzei podziwialiśmy gołoborzei podziwialiśmy gołoborze    

    

Zwiedzaliśmy Zwiedzaliśmy Zwiedzaliśmy Zwiedzaliśmy 
KielceKielceKielceKielce

    



    

    

    

A wieczorem bawiliśmy się na uroczystej kolacjiA wieczorem bawiliśmy się na uroczystej kolacjiA wieczorem bawiliśmy się na uroczystej kolacjiA wieczorem bawiliśmy się na uroczystej kolacji    



    

    

I przekazałyśmy kapelusz organizatorkom następnej biesiadyI przekazałyśmy kapelusz organizatorkom następnej biesiadyI przekazałyśmy kapelusz organizatorkom następnej biesiadyI przekazałyśmy kapelusz organizatorkom następnej biesiady    



    

    

W niedzielę obejrzeliśmy Jaskinię RajW niedzielę obejrzeliśmy Jaskinię RajW niedzielę obejrzeliśmy Jaskinię RajW niedzielę obejrzeliśmy Jaskinię Raj    

    



…i tak VIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych …i tak VIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych …i tak VIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych …i tak VIII Ogólnopolska Biesiada Kuratorów Sądowych 
szczęśliwie dobiegła końca. szczęśliwie dobiegła końca. szczęśliwie dobiegła końca. szczęśliwie dobiegła końca.     

Jako debiutantki w tej roli byłyśmy pełne obaw, czy podołamy Jako debiutantki w tej roli byłyśmy pełne obaw, czy podołamy Jako debiutantki w tej roli byłyśmy pełne obaw, czy podołamy Jako debiutantki w tej roli byłyśmy pełne obaw, czy podołamy 
tatatatak wielkiemu wyzwaniu, jakim jest organizacja biesiady.k wielkiemu wyzwaniu, jakim jest organizacja biesiady.k wielkiemu wyzwaniu, jakim jest organizacja biesiady.k wielkiemu wyzwaniu, jakim jest organizacja biesiady.    Ale jak Ale jak Ale jak Ale jak 
wiadomo atmosferę tworzą ludzie, a nasi goście okazali się Mistrzami wiadomo atmosferę tworzą ludzie, a nasi goście okazali się Mistrzami wiadomo atmosferę tworzą ludzie, a nasi goście okazali się Mistrzami wiadomo atmosferę tworzą ludzie, a nasi goście okazali się Mistrzami 
w tej dziedzinie!w tej dziedzinie!w tej dziedzinie!w tej dziedzinie!    

Dziękujemy uczestnikom biesiady za okazane wsparcie Dziękujemy uczestnikom biesiady za okazane wsparcie Dziękujemy uczestnikom biesiady za okazane wsparcie Dziękujemy uczestnikom biesiady za okazane wsparcie     
i życzliwość. Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gór Świi życzliwość. Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gór Świi życzliwość. Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gór Świi życzliwość. Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gór Świętokrzyskich ętokrzyskich ętokrzyskich ętokrzyskich 
towarzyszyć Wam będą do następnej biesiady, która odbędzie się towarzyszyć Wam będą do następnej biesiady, która odbędzie się towarzyszyć Wam będą do następnej biesiady, która odbędzie się towarzyszyć Wam będą do następnej biesiady, która odbędzie się     
w Lublinie.w Lublinie.w Lublinie.w Lublinie.    

                                                                                                                                                                                 Do zobaczenia!                 Do zobaczenia!                 Do zobaczenia!                 Do zobaczenia!    

                                     Agnieszka Lasota i Elżbieta Mazur                                     Agnieszka Lasota i Elżbieta Mazur                                     Agnieszka Lasota i Elżbieta Mazur                                     Agnieszka Lasota i Elżbieta Mazur    


